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Inledning
Vad skall jag göra? tänkte faunen Hari, Jag har aldrig varit på en fest nykter förut, än mindre på 
min egen bröllopsfest. Får folk inte öl och vin kommer bröllopet att bli en katastrof. Dansen 
kommer aldrig att urarta, utan alla kommer sansade stå på sina hovar vid kvällens slut. Visst vill  
jag att alla skall minnas vår fest, men inte i betydelsen vara så nyktra att de kommer ihåg något.  
Hur skall gästerna veta när festen slutar, om de inte däckar? Det kommer att bli segt som en 
kentaurballe! Kosta vad det kosta vill, vi måste fixa fram någon dricka!!!

Dude, where's my booze? är ett äventyr för 4-5 spelare till det svenska rollspelet Gondica. Det är ett 
lättsamt scenario  med humoristiska inslag. Spelarna får chansen att äventyra som ett gäng fauner på 
jakt efter dryckesvaror till den ena spelarkaraktärens bröllopsfest. Detta borde vara en enkel sak, om 
det inte vore för fauners beryktade kortsiktighet och dåliga planeringsförmåga.

Till dig som spelledare
Spelledare (SL hädanefter)! Vi (Niklas Aronsson och Kalle Palm) som skrivit detta scenario är 
oerhört glada över att ha lyckats få ihop det scenario du nu håller i handen. Det kan naturligtvis 
spelledas på många olika sätt, men det som vi främst tänkt det som är ett lättsamt karaktärsdrama, 
med glimten i ögat och utan stort allvar.

Om spelarna är fyra, så kan vilken som helst av karaktärerna strykas, och den som blir över spelas 
av spelledaren. I detta fallet rekommenderas att SL tar över Kunlega. Hon är den som bäst kan 
mana de andra till förnuft när de blir allt för vettvilliga.

Äventyret utspelar sig i Gondicas universum och nedan har vi en kortfattad presentation av detta 
och dess regelsystem. Dock kan nämnas att det är helt upp till dig som SL hur du väljer att spelleda, 
med eller utan regelsystem, ifall du föredrar att köra friform så gör det. Möjligen att du kan göra 
upp tillsammans med de blivande spelarna hur ni gör med regler.

Rollpersonerna (RP hädanefter) har i scenariot fått en (1) vecka på sig att klara sitt uppdrag, vilket 
alltså innebär åtta (8) dagar i Gondicas universum. För att underlätta för dig som SL att hålla koll på 
vilken dag de är på har vi infogat en liten kalender tillsammans med kartan över området, där du 
kan kryssa i dagarna som förfluter.

Påminn spelarna om att de är fauner, och uppmuntra och belöna gärna impulsiva planer när de skall 
tackla något problem som möter dem. Det är bara Kunlega som kan tänka långsiktigt, och ifall 
någon av de andra gör upp en smart plan är det troligt att den misslyckas ändå.

Vissa scener finns det flera förslag till, och då är det tänkt så att om RP är snabba, så väljer man den 
version som tar tid, medan om de tar lång tid på sig, eller är omständiga, så väljer man den korta 
versionen. Tanken är att lejonparten av äventyret skall spenderas i Ladreburg. Spelar de väl, så 
borde de inte hinna mer än en krog, medan om de är “effektiva”, så kan man låta dem besöka alla. 

De för-, mellan- och efterspel som refereras till är tänkta att bara ta några minuter. Om spelarna står 
t.ex. i Lillköping och mer eller mindre bestämt sig för att resa till Kopaikos, var inte rädd att bara 
bryta, och beskriva hur de tar sig upp den sista biten av stigningen över klippan. Återigen, är de 
snabba, så låt mellanscenerna ta den tid det tar.
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Vi kommer att testspela det mer under tiden innan GothCon, så när ni kommer dit kommer ni att få 
en eventuell errata med mindre ändringar. Vi rekomenderar också alla spelledare att testspelleda 
scenariot en gång innan GothCon. Om ni har frågor, mejla gärna: kalle_palm_std@hotmail.com 
eller nicke4ever@hotmail.com. Se också till att komma i tid till spelledarsamligen innan, om ni har 
frågor.

Tack till:
David Hagman, för ovärdeliga tips
Annie, flickvännen som blivit lidande av mina nörderier(Niklas)
Kalle Persson, för utlånad dator och tid
Johannes Jörgensen, för tips om barer
samt speltestarna: Kalle Persson(igen), Fredrik Johansson, Erik Sörvik-Wikström och Markus 
Klock.

mailto:kalle_palm_std@hotmail.com
mailto:nicke4ever@hotmail.com
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Introduktion till Gondica och Vidonia
Gondica är namnet på rollspelssystemet, och på den planet som det utspelar sig, medan Vidonia är 
den region av världen som scenariot utspelar sig i (kan jämföras med renässansens Europa).
Du får själv avgöra hur mycket du berättar för spelarna om Gondicas värld, förutsatt att de inte är 
insatta, men betänkt att det mesta här är allmän kunskap. Försökt få med det du ser som relevant.

Regelsystem
Reglerna kan enkelt förklaras som: “slå det angivna antalet tärningar, få mer än tolv”. Istället för att 
ha ett värde på alla grundegenskaper och färdigheter, så står det en tärningskombination. Alla 
hänvisningar till tärningar gäller vanliga sexsidiga tärningar. 6T+2 betyder alltså att du skall slå sex 
tärningar, och lägga till två till summan. Om summan blev mer än tolv, så har man lyckats. Det 
gäller alltså att slå över summakravet.
Det finns svårighetsnivåer, så det är inte alltid över just tolv man skall slå.

Svårighetsgrad Summakrav Motsvarighet Eon Motsvarighet Mutant
Enkelt 4 Ob1T6 +25%
Lätt 8 Ob2T6 +10%
Medelsvårt 12 Ob3T6 ±0%
Svårt 16 Ob4T6 -10%
Mycket svårt 24 Ob5T6 -25%
Extremt svårt 32 Ob6T6 -50%
Heroiskt 40 Ob7T6 -100%

Gondica innehåller ett avancerat skadesystem, men eftersom detta scenariot inte har någon fokus på 
strid, så har vi inte med det. Vill de slåss, och använda regler, ge dem ökade svårighetsgrader ju mer 
skadade och fulla de är. Får de slut på TÅL (typ hp), låt dem svimma eller dylikt. Vi vill ju inte att 
någon skall dö. En knytnäve gör +2 i skada, en spark, dolk eller slunga gör 1t+1, en långdolk gör 
1t+2. Till detta lägger de deras skadebonus, som för alla utom Bamdur är 0. +3 blir en ny tärning, så 
om Bamdur slår med knytnäven (varför han nu skulle göra det?), så gör han 1t i skada. Ett lyckat 
ducka-slag gör att attacken missar.

Vidonia
Vidonia är en del av den jättelika kontinenten Pangaia. Begreppet nationalstaterna har inte växt 
fram som fenomen, utan olika lokala furstar styr olika delar av Vidonia. Feodalism finns det ingen, 
och alla furstar är furstar. Det finns alltså inga grevar och baroner. Begreppet adel finns inte, men 
motsvaras av patricier. Patricier och plebejer, där plebejerna är de som inte har titel.
Scenariot utspelas i norra Vidonia, på gränsen till den mäktiga Kordi-bergskedjan, där 
minotaurriket Mirak ligger, på en högplatå.
I Vidonia finns förutom människor även minotaurer och fauner (det finns andra, men de kommer 
inte att stöta på dem i detta scenario). Minotaurer är oftast över 2.5 meter långa, och arbetar i 
princip alltid med något våldsrelaterat, som liv- ordnings- eller stadsvakt eller legosoldat. Faunerna 
är fler än minotaurerna, och var tionde person man möter är kanske faun, och var tjugonde-
trettionde minotaur. Fauner pysslar oftast med att arbeta som underhållare, dagsverkare eller som 
vandrande klaner som hjälper till med skörd, kalvning och dylika arbetsintensiva jordbrukssysslor. 

Språk och uttal
Det finns två språk att ta hänsyn till i detta äventyr, dels Termali som motsvaras av svenskan och är 



Dude, where's my booze? Ett scenario till Gondica skrivet av: Kalle Palm och Niklas Aronsson

vad RP är vana vid, och dessutom det som talas i området, dels Azuli som är ett lite finare språk 
(tänk latin). Azuli talas huvudsakligen endast av Patricier och den enda av RP som behärskar detta 
språk är Bamdur.

Nu ska vi inte vara så avancerade här men vi tänkte bara tipsa om uttalet på tre bokstäver som kan 
vara obekanta:

ð = th i that, this
þ = th i engelskans thing
š = svenskt sje ljud

Angående pengar
I Vidonia heter motsvarigheten till våra svenska kronor sekiner(s). Det finns även ertuger(e) vars 
värde är en åttondel av sekinen, alltså är 8 ertuger värda lika mycket som en sekin. Utöver detta 
finns det även halvsekin-mynt, värda 4 ertuger, och så även dukater(d), värda 16 sekiner.
1s = 8e
1d = 16s = 128e
Vad gäller sekinens värde i föremål så kan man t.ex. få sig ett par sandaler eller strumpor för 
1s/paret. En måltid på ett normalt värdshus bör gå för cirka 4-20e, en öl för ca 1e och en bädd för 
natten bör fås för 2-7s.

Apropå tunnor
Då själva målet med äventyret för (de flesta) RP är att införskaffa tunnor med dryck kan det nämnas 
att man bör räkna med att tunnorna är i storleksordningen att de innehåller cirka 125 l dryck var. De 
blir därmed ganska tunga och det vill mycket till för att någon av RP skall kunna bära ensam, men 
två som hjälps åt skall nog kunna förflytta en tunna.
För att göra det lätt för oss säger vi att de kan tränga in alla fyra tunnorna på en enda vagn/kärra.

Tideräkning
Året, som är på 387 dagar, är indelat i sex årstider, vardera bestående av åtta stycken 
åttadagarsveckor. Scenariot utspelar sig under Svanens årstid, vilket på ett ungefär motsvarar 
högsommar.

En detalj att tänka på är att Gondicas två månar Velox och Rubeus håller natten i ett ständigt 
skymningsljus, varför det aldrig blir nattsvart på natten.
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Synopsis
Det stundas bröllop mellan den amoröst förblindade faunen Hari och dennes tillförlovade Tisa. De 
unga tu ser fram emot en stor högtid när det fruktansvärda uppenbaras: All dryck är förlorad! 
Barden Andus som skall underhålla under bröllopet har nämligen i syfte att motarbeta bröllopet 
borrat hål i alla öl och vintunnor. Detta eftersom Andus i hemlighet önskar själv äkta den ljuvliga 
Tisa.
Mat, dryck och underhållning är de tre hörnstenarna för varje faunisk bröllopsfest, och det kan inte 
bli något av ifall en av dessa saknas. Brudgummen och bestman, hans bror Bamdur, blir kallade till 
klanens äldsteman, deras far Ibrat. Barden Andus, Tisas lillasyster Sarlina (en driftig flicka), och 
hans fru Kunlega är även de närvarande. 
Barden berättar hur han gick för att hämta lite mat när han såg katastrofen i förrådet. 
Dryckestunnorna, tidigare fyllda till bredden med det allra finaste öl och vin en faun kan tänka sig, 
var nu tomma! Det tycks som att en sabotör har varit framme under nattten och tömt alla tunnor, 
med resultatet att all härlig dryck runnit ut i sanden. Vad skall det nu bli av festen?!? Naturligtvis 
måste detta åtgärdas. Åldermannen skickar iväg Hari, Bamdur, Andus,  Sarlina och sin fru Kunlega 
(för att hålla koll på resten av dem) med uppdraget att införskaffa högkvalitativa dryckesvaror. Det 
behövs minst två tunnor med det ljuva ölet Lillköpingsbrygd och två tunnor fint wantalesiskt vin åt 
gästerna, som beräknas bli runt 150 stycken. Att så fina varor krävs beror på att det redan börjat 
spridas rykten bland gästerna om den förträffliga dryck som skall komma att bjudas. 
Nu är goda råd dyra. Sällskapet måste inte bara lyckas i sitt uppsåt att införskaffa dryck, utan de 
måste dessutom se till att nyheten om dryckesförlusten inte kommer ut. Ifall det blev kännt att all 
dryck gått till spillo skulle många efterlängtade gäster börja tveka på att komma.
Rollpersonerna kan antingen fråga runt i lägret eller söka runt i människostaden Ladreburg som 
ligger i närheten. Wantalesiskt vin finns i en patriciers lager i Ladreburg, medan ölet borde gå att få 
tag på i Lillköping. I staden finner de lätt patriciern med det digra vinlagret. I Lillköping finns dock 
ingen öl tillgänglig, men de får upp spåret mot en konspiration. Är det möjligen så att 
Lillköpingsbrygt inte alls bryggs i Lillköping utan bara är Minotauröl från byn Kopaikos som fyllts 
om på nya fat?
I Kopaikos, träffar de en kärlekskrank minotaurhövdingason, som inte har en aning om hur man 
dansar eller på annat sätt charmar en flicka. Han kan ge dem ölen, mot att de fixar så att han får 
ihop det med föremålet för hans åtrå.  
Ett av hoten på vägen är dessutom barden, som ju i själva verket är orsaken till deras prekära 
situation, då han vill förhindra giftemålet. Denne är nämligen förälskad i bruden Tisa. För att vidare 
förvirra är Hari inte så värst betuttad i Tisa egentligen, utan flörtar vilt åt alla håll. Sarlina är 
dessutom en smula förtjust i Hari. Kunlega försöker ständigt mana de övriga till eftertanke, då de 
inte är av den planerande eftertänksamma sorten, utan snarare besinningslösa vildpannor. Om de väl 
fixar drycken så blir det en hejdundrande fest, annars kan det sluta i allt från knivduell mellan 
brudgumm och bard till brudrov eller bardalynchning.
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Kort sammanfattning av viktiga karaktärer
Här följer först några korta beskrivningar av spelarnas karaktärer, för ytterligare info se 
karaktärshandouts. Därefter listar vi även några viktiga spelledar-karaktärer.

Andus tem-Adrat ran-Tiros
På många sätt scenariots “bad-guy”, det var Andus som satte igång själva handlingsförloppet som 
scenariot utgör genom att tömma dryckestunnorna. Det är dessutom han som är delvis ansvarig för 
förhållandet Tisa och Hari emellan, då han skrev några kärleksdikter riktade till Tisa som damen 
dock misstog för att vara från Hari. Naturligtvis till stort förtret för Andus som vill ha Tisa för sig 
själv.

Bamdur  tem-Ibrat ran-Tiros
Haris jättelika och superfjolliga store-fosterbror. Kan allt som finns att veta om mode, och sprider 
tips om detta vitt och brett till mångas förtret.

Hari tem-Ibrat ran-Tiros
Bocken som skall gifta sig med Tisa. Hari förstår inte riktigt hur Tisa kunde bli så vilt förälskad i 
honom, och har redan börjat tröttna på henne. Flörtar friskt och gärna med andra damer (t.ex. 
Sarlina), och hamnar ofta i fylleslagsmål.

Kunlega tar-Lartes ran-Tiros
Moder till Bamdur (adopterad) och Hari, och dessutom fru till klanäldsten Ibrat. Klok gumma, rent 
av osedvanligt klok för att vara faun som annars är ett så impulsivt släkte. Har den ovanliga 
förmågan att tänka före hon handlar, och är dessutom lite synsk av sig på det sättet att hon kan 
känna av livskraft på upp till hundra meter. Hon har “ögon i nacken” så att säga.

Sarlina tar Ailrat ran-Tiros
Tisas lillasyster med ett tjuvaktigt leverna. Är levnadsglad, och van att ta för sig. Speciellt av andras 
värdesaker. Är möjligen lite förtjust i Hari.

Viktiga SL personer

Ibrat tem-Ugrit ran-Tiros
Faunklanäldsten och väldigt respekterad. En gammal faun med grånat pipskägg och flint på skallen. 
En smula gaggig, bitvis senil, men fortfarande i stånd att agera klanöverhuvud. Går allt som oftast 
klädd i en mörkgrön morgonrock till Kunlegas förtret, då det knappast är värdigt nog för en 
klanäldste.

Tisa tar-Ailrat ran-Tiros
Den unga frodiga och ack så vackra fauninna Hari ämnar gifta. Även Andus är ju som bekant en 
smula förtjust i den unga damen. Klädsamt rundad, och klädd i de finaste klänningar.
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Karta och Kalender för SL

Svanens årstid

Soldag Hummels-
dag

Gonddag Havsdag Skogsdag Bergsdag Stäppdag Vilodag

6 7 8 9 10 11
Scenariot 

börjar!

12 13

14 15 16 17 18 19
Bröllops-

festen 
inleds!

20 21
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Grytet
Faunklanen som RP tillhör är nästan hela året utspridd över Vidonia och klanmedlemmarna lever i 
regel sina liv som nomader. Klanen har dock en fast punkt, ett nav som de återvänder till vid viktiga 
familjehögtider som berör alla medlemmarna. Inom scenariots ram är naturligtvis det stundande 
bröllopet en sådan högtid. Detta centrala nav i klanmedlemmarnas liv utgörs av en låg, rund platå 
omgiven av kullar som är synnerligen väl anpassad för att slå läger vid. Lägret brukar i faunmun 
stundtals kallas Grytet, en anspelning på skafferiets ursprung. Lägret har både nära till storstaden 
Ladreburg, cirka en dagsmarsch, men även bergen om man har ärende hos minotaurer. Här finns det 
gott om flat mark att slå upp sina tält på, även så att det utöver boningstälten kan rymma ett flertal 
stora tält avsedda för festligheter. Det är dock ingen lägerplats avsedd för åretruntboende och de 
enda bestående lägerinventarierna är fem eldstäder i mitten av platån och ett underjordiskt skafferi 
och lager som inryms i en stor kulle alldeles i västra utkanten av platån.

Det är i detta underjordiska skafferi som det förolyckade dryckeslagret förvarades, och är därför av 
visst intresse för äventyret. Ursprungligen ett grävlingsgryt som har ytterligare utgrävts för att passa 
faunernas behov. Skafferiet består av ett enda rum, med jordgolv och så lågt i tak att en 
normalbyggd faun  precis kan stå upprätt, alltså kring 165 cm i takhöjd. Här och var sticker lite 
rötter av varierande grovlek ner ur taket som hålls upp av grova träbjälkar. Det finns förutom den 
lilla sol som dörröppningen släpper in endast två facklor som ljuskällor, de är dock i normala fall 
inte tända. Dessa hänger båda på väggen vid öppningen, med elddon bredvid, i fästanordningar där 
man lätt kan lyfta ur dem för att utforska skafferiets mörka vrår. Källaren är fuktig och kall, håller 
alltså drycken vid lämplig temperatur, men är i regel inte ett så värst mysigt ställe för fauner att 
hänga på. Dörren är för övrigt av trä med järnbeslag, ej försedd med lås men kan lätt döljas under 
de perioder då inga fauner vistas i lägret. Under dessa perioder är skafferiet i regel tomt sånär som 
på ett par hyllor, och brukar endast fyllas med mat och dryck några veckor innan 
klansammankomsterna då man börjar lagra upp inför stundande festligheter.

Vid scenariots början är källaren fylld till bristningsgränsen med diverse läckerheter, äpplen, 
rotfrukter, fina ostar, saftiga köttstycken och såklart dryckestunnorna som dock nu står tomma. Vid 
närmare undersökning så ser man lätt att marken kring tunnorna är mörk och känns genomgående 
fuktig. RPs luktsinnen bekräftar lätt att all dryck har runnit ut på golvet och förtärts av jorden. Om 
de är extra uppmärksamma hittar de även små borrade hål i tunnorna genom vilka drycken runnit ut.

Vad gäller själva lägret består det hittils av en handfull boningstält med fler på väg att resas. Dessa 
boningstält är huvudsakligen placerade i norra delen av lägret och tillhör mestadels inre kretsen av 
släktingar till brudparet som kommit för att hjälpa till med förberedelserna. Det finns naturligtvis 
även ett par vagnar med tillhörande åsnor.  Detta lämnar plats i mitten av platån där festtälten skall 
resas inom närmaste veckan. Centralt beläget bland dessa finns även Ibrats, klanäldstens, tält som är 
synligen äldre än de omkringliggande tälten men även pråligare. Det är här äventyret tar sin början 
för rollpersonerna. Inne i det förhållandevis rymliga tältet ryms en sovbädd längs ena långändan, 
men även ett litet bord med några stolar. Finns även en kista i bortre kortändan sett från 
tältöppningen.

I västra delen av lägret, i förbindelse till en eldstad och med nära gångavstånd till skafferiet, finns 
kökstältet beläget. Härinne, under ledning av Kunlega, förbereds all mat som äts av faunerna i 
lägret.



Dude, where's my booze? Ett scenario till Gondica skrivet av: Kalle Palm och Niklas Aronsson

Ladreburg
Ladreburg är en ganska stor stad, och om RP vill gå till ett ställe, så räcker det att fråga någon. För 
enkelhetens skull vet alla förbipasserande vart allt ligger, så länge det inte handlar om orimligheter. 
I staden bor Epistor tem-Perin ran-Ankhor, en snuskigt rik patricier av fin ätt. Han är allmänt känd 
för sin snålhet, och sin goda smak vad gäller viner.
Staden har fem kvarterssorter; de fina(med Imperatrix Aurum, Videkuns salonger och Epistors 
villa), hamnkvarteren(med Värjan och sextanten och Törstige Togrits bar), de allmänna(med torg 
och marknader, samt Den stegrande megadionen och Grävlingen och Björnen) och de skitiga 
nergångna(med tiggare och patrask, samt Det vardrypande rövhålet). Epistor beskrivs som en riktig 
röv som ingen gillar, om RP frågar någon. Om RP känner för att köpa något, som är rimligt, så 
finns det här. Naturligtvis med undantag av Wantalesiskt vin eller Lillköpingsbrygd. Om de vill leta 
efter annat vin eller öl, så kan du beskriva det som att “det kanske duger för människor, men ni 
fauner skulle aldrig acceptera det på en fest”. Alla krogar har dessutom möjligheter till 
övernattning, då det efter stängningsdags ställs fram sängar i skänkrummet, där folk får sova. Den 
stegrande megadionen och Grävlingen och björnen har också stall åt Bamdurs ponnys. Om de inte 
har lånat kärra, så kan de hyra här, för en halvsekin om dagen.

Epistors villa
Denna tjusiga villa ligger i de finare delarna av staden, och på baksidan finns en vinkällare. Denna 
är bevakad av en vakt, och innehåller flera stora ställ med årgångsviner värda en mindre 
förmögenhet. Förutom detta finns här även glas, några ostar, tunnbröd, en sabel(för öppning av det 
vita mousserande bircherit-vinet) och annat som kan behövas för en tjusig vinprovningsafton. I ett 
hörn står också 10 tunnor vin, varav tre med wantalesiskt vin. Kom ihåg att det bara är Andus och 
Bamdur som kan läsa på etiketterna.
Exempel på viner de kan stöta på: Portrick, Banglaux, Melvitt, Chacklais, Tesgror.

Krogar:

Imperatrix aurum
Imperatrix aurum är beläget högst upp på en av stadens tre kullar. Hit kommer de inte att bli 
insläppta vad de än försöker. Mänskliga vakter med blankputsade vapen och fläckfria 
paraduniformer ser till att ingen obehörig kommer in. Stället är dessutom omgärdat av ett järnstaket.

Videkuns salonger
Detta är en finare klubb, som dock inte är exklusiv för patricier, utan alla med pengar nog släpps in. 
Det är dessutom klädkod på att komma in. Här sitter människor i bekväma läderfotöljer och röker 
cigarrer och smuttar på dyra drycker. En pianospelare sitter i ett hörn och spelar en lugn melodi som 
handlar om det bästa jag vet! Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol.
Stämning: Exklusiv klubb
Prisläge och meny: Bortom RP!

Värjan och sextanten
Värjan och sextanten är en restaurang och bar, som mest frekventeras av officerare och de 
sjöofficerare som letat sig upp för floden Trent. Dörrvakten släpper dock in alla som är nogorlunda 
klädda, nyktra och beter sig hyfsat. Stället är dekorerat med en blandning av maritima och militära 
föremål, såsom dekorerade värjor, sjökort, kanonkulor, tågvirke och metallharnesk. Dessa sitter fö 
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fast i läderremmar, vilket gör att svårigheten att stjäla dem är S32, eller S16 om de lyckas distrahera 
alla att titta bort. Det är en jämn åldersblandning hos stamgästerna, som i princip alla är militärer. 
Bland dem finns bl.a.; Arktos Laðrevurju, en sjuttioårig pensionerad minotaurisk överste, som 
gärna berättar om hur han drillat människor mot minotaurisk taktik, eller hur han för femtio år 
sedan slogs i Kimons armé som enade Mirak. Han kan även berätta om den utmärkta starköl som 
bryggs i staden Kopaikos. En annan stamgäst är Sardita tar-Tirka, en ung termalisk kvinna, som 
nyligen stigit i graderna till löjtnant på örlogfartyget Duvhöken, som hon skryter vitt och brett om. 
Stämning: Kortspel, pilkastning, småfientligt/föraktligt mot ickemilitärer
Prisläge och meny: Öl 2e, Biff med potatis 20e, Glaserad megadion 3s

Den stegrande megadionen
Denna bar är alltid full av bönder från trakterna runt omkring. Det dricks öl, dansas och spelas 
tärning. Inredningen består av kala träväggar och robusta bord och stolar. På ett bord står en 
fiolspelare och spelar för glatta livet. Här finns inga stamgäster, utan de bönder som för tillfället är i 
staden tar sig helst hit. Både männen och kvinnorna är klädda i enkla men tåliga kläder. Menyn 
består av massa olika sorters stuvningar (fisk, korv, fläsk, megadion, får, get, morot, potatis, 
grönsak, rotfrukt, bönor och mixad) samt öl. Detta kan med fördel göras till en spam, spam, 
spamscen, för den som kan sin Monty Python. På dansgolvet går det vilt till, och om man knuffas 
vid bardisken kan man räkna med ett vänskapligt slagsmål.
Stämmning: Festligt, Glatt  
Prisläge och meny: Öl 1e, Stuvning med kött 7e, Vegetarisk stuvning 4e, Övernattning 2s

Grävlingen och björnen
Utåt sett ser Grävlingen och björnen ut precis som vilken bar som helst, men det få människor som 
inte bor i Ladreburg vet, är att det är hit stadsvakten går på fritiden. Följaktligen är det bara 
stadsvakter på Grävlingen och björnen. Alla är välkommna, men vem vill gå dit? Beskriv den som 
ganska trevlig och gemytlig, men börjar de komma med antydningar om brottsliga saker, kan det gå 
hett till.
Stämning: Gemytligt, Festligt
Prisläge och meny: Öl 1e, Grönsaksragu 4e, Bröd och ost 3e

Törstige Togrits Bar
Ingången är förspikad, så man måste kliva mellan plankorna för att komma in. Där inne spatserar 
unga kvinnor och män runt i oanständiga kläder och erbjuder skamlösa förslag mot betalning. Runt 
borden och bardisken sitter grova skummisar och spelar kort eller super. Bland skummisarna finns 
allt från Stora och starka till Små och lömska.
Stämning: Mörkt, Farligt, Läskigt
Prisläge och meny: Öl 1e, Korv i bröd 5e, Kött i bröd med ost 6e

Det vardrypande rövhålet
Det vardrypande rövhålet är Ladreburgs utan tvekan sämst skötta och vidrigaste uteställe. Det är 
beläget i en källare i de absolut skitigaste kvarteren. Dörren har blivit inslagen så många gånger att 
den nu bara består av en planka som står på sniskan i dörröppningen. Klientelet består mest av 
galningar som knappt kan säga sitt namn och tillockmed latringrävarna undviker stället. Dock skall 
det sägas att Det vardrypande rövhålet serverar stans billigaste öl. Maten eller drycken luktar ofta av 
död råtta eller värre, men håller man för näsan, blundar och inte känner efter så noga är ölen 
drickbar. Ingen vet vad ägaren heter, men alla kallar honom Skiten. Han är en puckelryggad och 
halt vänlig ung man, som endast talar i enstaviga ord. Bland stamgästerna finns bl.a; Galne Sikfran, 
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som inte kan tala, bara skrika, men som ofta stämmer upp i sång... eller vad det skall kallas, Ägget, 
en sjuhundrakilos (fetma delux) skallig minotaur, som gärna spelar ett parti tärning (och kluckande 
berättar om all god mat och starköl i sin hemstad Kopaikos), men som brukar spy ner gästerna 
brevid och Derta en gladlynt, men stum, tanig, medelålders kvinna, som älskar att kasta sig runt i 
spasmiska danser och gärna drar med folk.
Stämning: Äckelsmutsigt, Gökboet, Uppsluppet
Prisläge och meny: laget runt med öl 1e, mat(ägaren kan inte specificera, och det är svårt att gissa 
när man ser den) 1e
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Lillköping
Lillköping är en liten Vidonsk byhåla, med få gottgörande kvaliteter. Den består av en befolkning 
på knappt ett halvt tusende där en överväldigande majoritet utgörs av människor, men det 
förekommer även en del grovarbetande minotaurer anställda i bryggeriet som är Lillköpings 
huvudsakliga arbetsgivare. Utöver bryggeriet finns det enstaka grossister och två barer i staden; 
Den halvfulla ölsejdeln, ett lite finare ställe huvudsakligen besökt av bryggeriets förmän och andra 
av traktens mer framstående män, och Den halvtomma ölsejdeln dit utöver traktens bönder 
naturligtvis även bryggeriets hårt arbetande, och underbetalda lastarbetare vänder sig.

Lillköping sträcker sig långsmalt längs en av floden Trents övre flöden, med en landsväg som 
passerar igenom staden. Denna väg är inte bara huvudsaklig transportväg utan även stadens 
huvudgata, i folkmun kallad Promenaden. I norra änden av staden ligger bryggeriet på västra sidan 
av vägen, alldeles intill floden, i anslutning till en herrgård där bryggeriets giriga ägare Onetor tem-
Forbrik bor. Söder om detta ligger först en smedja på ena sidan vägen och en tunnbindarverkstad på 
andra längs Promenaden, därefter följer barerna och en grossist, fete Neruts speceriaffär. Runt om 
promenaden, utanför och emellan de nyss nämnda etablissemangen, finns det spridda boningshus.

Lillköpingsbrygd
Lillköping är vida omkring känt för sitt utmärkta öl, och därmed högt aktat, även om detta är högst 
oförtjänt. Den öl som säljs som Lillköpingsbrygd är överhuvudtaget inte alls bryggd i Lillköping, 
utan bryggd i bergen av lågavlönade minotaurer. Det är en väl vårdad hemlighet att ölen, känd som 
Lillköpingsbrygd, först bryggs i Kopaikos på färskt källvatten, för att sedan i hemlighet, naturligtvis 
i skydd av mörker, fraktas till Lillköping där ölet fylls på nya fat med det välkända 
lillköpingsemblemet, för att slutligen via handelsmän säljas till resten av världen.

I staden är det endast ett fåtal av förmännen, de som ansvarar för “bryggandet”, och även ägaren 
Onetor som känner till sanningen om lillköpingsbryggden. För att inte väcka misstankar bryggs det 
även en del öl på bryggeriet på riktigt, denna töms i samband med minotaurölleveranserna ömsom 
på fat, men ibland även rakt ut i floden Trent. Den lillköpingsbrygda ölen smakar nämligen 
vämjeligt och säljs för billiga slantar till mindre ansedda etablissemang såsom Den halvtomma 
ölsejdeln här i Lillköping eller Det vardrypande rövhålet i Ladreburg, naturligtvis utan det kända 
lillköpingsemblemet.

Detta har pågått i strax över hundra år och påbörjades av bryggeriets grundare, Onetors farfar 
Berkar tem-Veddkar, som hade satsat stora förmögenheter på att grundlägga ett bryggeri bara för att 
upptäcka att ölet smakade piss hur han än gjorde. I ren desperation för att fylla en order till hovet 
lyckades han få tag på några tunnor minotauröl, bryggt i Kopaikos under namnet Arki, som han 
märkte om och skeppade iväg. När han sedan fick goda lovord för det utmärkta ölet blev det så att 
han fortsatte att sälja minotauröl under lillköpingsbrygdnamnet, vilket sedan fortsatt med hans son 
Forbrik och även nu Forbriks son Onetor. I nuläget, under den tidsperiod scenariot utspelar sig, är 
bryggeriet dock inaktivt. Onetor har fått för sig att han kan pressa upp priserna på ölet genom att 
låta bli att producera ett tag, och således öka efterfrågan. Ett enligt honom mycket billigare sätt att 
öka vinsten än de investeringar en ökning av produktionen skulle innebära.

Bryggeriet och herrgården
Bryggeriet består av en stor byggnad, med ett litet stall bredvid, som dessutom är omringat med ett 
rangligt trästaket. Bryggeribyggnaden ligger alldeles intill floden, och det finns ett par rangliga 
vagnar tillgängliga, som står olastade bredvid stallet.
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Bryggeriets huvudbyggnad är en till sin storlek högst ansenlig byggnad, dock ej till ingenjörskonst. 
Byggnaden är i stort sett ett enormt träskjul, med viss lutning i väggarna som får det att se ut som 
att det kan falla ihop när som helst. Detta är dels resultatet av Forbriks snålhet när han först 
uppförde den nuvarande byggnaden, dels resultatet av Onetors vägran att investera i reparationer. I 
södra änden av byggnaden finns en stor träport som leder in till lastkajen.

Skjulet är avlångt och delat i tre delar, avskiljda från varandra med väggar. Första delen är 
"bryggeriavdelningen” som är fylld med stora tankar där dels pissölet bryggs för att sedan tappas i 
smyg, dels där minotaurölet fylls på. Taket är högt i hela byggnaden, ca 4 meter, vilket utnyttjas i 
detta rummet då det finns en trappa upp till en platå vid vilken det finns en ställning som underlättar 
tömmandet av tunnor ner i tankarna. Via ledningar går ölen sedan till andra avdelningen, där det 
tappas på stora träfat som märks med lillköpingsemblemet. I fyllningsavdelningen finns det en vägg 
täckt av tomma tunnor som bara väntar på att fyllas med öl. I tredje avdelningen, lastkajen, lastas de 
nyfyllda faten på stora vagnar som med häst fraktar ölet till resten av världen.

Herrgården är omgärdad av en mur som är vitmålad men något grönfärgad av murgröna. Det är inte 
alls en särskilt stor herrgård men den består iallafall av ett stort blått boningshus med två våningar 
komplett med ett onödigt stort antal sovrum, tilltagen matsal, vinkällare med fina viner, och alla 
andra rum man förväntar sig att finna på en måttligt stor herrgård. Där finns även ett litet 
arbetsrum/kontor där Onetor har alla sina viktiga papper (Se Handout). Huset är något 
underbemannat då Onetor dels är snål vad gäller att anställa tjänstefolk, dels spenderar en ansenlig 
del av sin tid i Ladreburg där han sliter för att ta sig in i patricier-societeten. Det finns på herrgården 
även ett stall med ett tiotal hästar, och på baksidan av boningshuset ryms en stor, grönskande, men 
något ovårdad trädgård.

Den halvfulla ölsejdeln
Detta är den bar dit de, relativt sett, förmögnare byinvånarna vänder sig för en droppe öl eller ett 
glas vin. Alltså är exempel på de personer man möter här t.ex. Nerut från speceriaffären, en fetlagd 
man med skadeglatt humör som få står ut med om det inte vore för att få kredit i hans affär, och 
även förmän från bryggeriet.

Baren är för övrigt fint inredd och känns nästan lite snobbig, men bara nästan då folket här trots allt 
saknar klass och bara råkar ha jobb som ger dem tillräckligt med pengar för att de skall inbilla sig 
att de är finare än annat folk. Baren är inte särskilt strikt i insläppet dock, men med de höga priserna 
vill det sig mycket till att grovarbetarna från bryggeriet ska drista sig in hit. Här serveras även 
Lillköpingsbrygd, men till ockerpriser (1 dukat/glaset, motsvarande 16 sekiner) som bara de 
förnämsta förmännen betalar.

Den halvtomma ölsejdeln
Här hittar traktens alla bönder och bryggeriets lastarbetare en stund lugn och ro efter en hård dags 
arbete. Det är ett ganska skitigt ställe där billig  men äcklig öl serveras, d.v.s. den riktiga 
Lillköpingsbrygden. Stämningen är tryckt då folk inte känner sig helt tillfreds i stan och misstänker 
att det är något lurt, inget vet dock vad. Det flödar gott om ironiska och sarkastiska skämt om den 
pissiga öl som serveras i baren av tanige Sutran. Här brukar även den handfull minotaurer som 
jobbar på bryggeriet återfinnas. Här återfinns även två rum med 4 sängar vardera, ämnade för 
långväga gäster. Dessa fås för 7 sekiner/person och natt. Stallplats ingår i övernattningsavgiften.
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Kopaikos
Minotaurbyn Kopaikos ligger väldigt dramatiskt på en utskjutande klippa. Den ligger på 1500 stegs 
höjd över det kulliga landskapet nedanför, vilket gör att det tar exakt en dag att ta sig dit från 
Grytet. För att ta sig dit måste man traska längs små smala, slingrande bergsstigar, där man måste 
leda åsnor eller ponnys. Hästar eller kärror är inte att tänka på. En flod vid namn Oite mynnar ut 
från klippans spets, och faller därefter de 1500 stegen ner i den djupa floden Trent, vilket gör det till 
Vidonias högsta vattenfall. Kopaikos betyder också sköte på minotaurernas språk miðalð, med 
syftning på Alba, vars smältvatten faktiskt bildar floden som kastar sig ut för klippan. Oite i sin tur 
betyder fostervatten, och enligt legenderna föddes minotaurernas urfader av berget Alba, och kom 
ut vid Kopaikos. 
Det är dessutom på Oite's mytomspunna vatten, som Kopaikos mjödliknande öl Arki bryggs. Detta 
öl är en delikatess bland minotaurer, men är i princip helt okänt bland Vidonias övriga befolkning. 
Dock skulle folk som fick smaka det, kanske känna igen det som Lillköpingsbrygd. Se 
lillköpingsbrygdskonspirationen. Minotaurerna är inte ett handelsinriktat folk, och dessutom har 
minotauröl ett oförtjänt dåligt rykte bland människor, så Kopaikos invånare är glada över de få 
slantar de får för ölet de säljer. Att deras öl märks om och säljs som Lillköpingsbrygd känner de 
dock inte till, en detalj som skulle kunna göra dem väldigt upprörda om det kom dem till känna.
För att transportera sitt Arki till Lillköping, så har minotaurerna blivit tvungna att ta till ett 
okonventionellt transportmedel. De kastar tunnorna med Arki i Oite, och låter tunnorna falla de 
1500 meterna ner i den djupa floden Trent, där smaken ändras lite av den omilda behandligen, mot 
ett mildare öl. Tvåhundra steg nedströms från fallet är floden täckt av nät. Där fastnar alla tunnor 
och fiskas senare upp av Onetors, ägaren till Lillköpingsbryggeriet, hantlangare som på olika 
snirkliga vägar fraktar ölet till Lillköping.
Kopaikos ligger ganska långt från Miraks högplatå där minotaurernas rike ligger, så Kimon 
Megalos nya lagar om att minotaurer inte får ägna sig åt låga sysslor som jordbruk och handel tas 
inte på allvar. Dessutom kan inte någon annnan än en minotaur brygga Akri. I byn finns inga slavar, 
utan humleodlingarna och de stora vetefälten sköts av minotaurer, med megadiondragna plogar.
I byn bor 70 familjer, som bor i varsin jättehydda, med murade väggar och torvtak. De är lagom för 
minotaurer, men med faunmått enorma. Bryggeriet består av två långhus, dit rollpersonerna är 
förbjudna att gå in. Getter vandrar runt bland husen.
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Scensammanfattning
Nedan följer en sammanfattning av för scenariot viktiga “scener”.

Scen 1: Grytet
Ibrat berättar om läget för rollpersonerna, följt av möjlig rundvandring i Grytet, faunlägret.

Scen 2: Upptåg i Ladreburg
Under diverse utflykter i Ladreburgs nattliv får RP dels reda på att den eftertraktade ölsorten finns 
vid bryggeriet i Lillköping och att en rik patricier i staden har den eftertraktade vinsorten. RP lyckas 
på något sätt få tag på patriciern vinförråd.

Scen 3: Ut på öljakt
RP anländer till Lillköping där det dock inte finns någon öl att tillgå, de avslöjar en konspiration 
som säger att ölet finns i Kopaikos istället. 

Scen 4: Sluta tjura
Detta bör följas av att RP beger sig till Kopaikos i bergen och sedan hjälper minotaurhövdingasonen 
att få sin hjärtevän i utbyte mot att RP får ölen.

Scen 5:  Bröllopsfest, eller?
RP återvänder till Grytet och stundande bröllopsfest, förhoppningsvis med målet uppnått.
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Scen 1: Scenariot börjar

Förspel
Det är väl på plats här innan man börjar att SL gör en förklaring av läget för spelarna så att de vet 
vem som är vem, känner till det stundande bröllopet och även har en uppfattning om vad Grytet är 
för ställe. Kom ihåg att de som medlemmar av Tiros klanen är väl bekanta med Grytet, och 
dessutom är obrottsligt lojala mot klanen..

När scenariot börjar är alla RP samlade i Ibrat och Kunlegas boningstält. Andus har knappt en kvart 
tidigare “upptäckt” att öl- och vintunnorna nu står tomma och förtäljt Ibrat detta, som i sin tur 
tillkallat sig Hari, Bamdur och Sarlina som precis anlänt. Kunlega var redan närvarande.

Scenen
Det som händer är att klanäldsten Ibrat berättar för RP att dryckesförrådet är tömt och att de därför 
måste skaffa 2 tunnor vardera av dels det fina ölet Lillköpingsbrygd, dels fint Wantalesiskt vin, 
detta eftersom ingen annan dryck är fin nog för ett sådant tillfälle som den stundande bröllopsfesten. 
Han skickar med Kunlega för att försäkra sig om att det hela inte spårar ur allt för mycket, och 
försäkrar att RP börjar med att höra sig för i Ladreburgs krogliv om vart man får tag på den 
eftersökta drycken.

Att tänka på: Betona att dryckesförlusten måste hållas hemlig, för att inte gästerna ska bli 
avskräckta från att delta. Dessutom har RP bara en vecka på sig innan festen.

Därefter tar äventyret vid och RP är fria att göra som de önskar, t.ex. utforska Grytet och undersöka 
skafferiet. Beskriv den febrila aktivitet som sker i Grytet just nu, tält reses, kanske en del rasar ihop 
under arbetet, och fauner rusar kring på olika uppdrag.

Möjligen väljer de att hälsa på Tisa innan de går, kan ju vara bra ifall Hari förklarar varför han 
försvinner plötsligt så här en vecka innan bröloppet..

Ifall de undersöker skafferiet så ser de lätt att marken kring tunnorna är mörk och känns 
genomgående fuktig. RPs luktsinnen bekräftar lätt att all dryck har runnit ut på golvet och förtärts 
av jorden. Om de är extra uppmärksamma kan de även hitta små borrade hål i tunnorna genom vilka 
drycken runnit ut. I skafferiet kan de ju även passa på att ordna provianter inför resan.

Det finns även god tillgång till kärror, ifall de skulle vilja spänna för en kärra för Bamdurs ponnyer, 
vilket torde underlätta fraktandet av dryckerna.

Efterspel
RP lämnar grytet och ger sig ut i det kulliga landskapet på äventyr, företrädesvis mot Ladreburg. 
Vädret är fint och soligt och RP känner sig antagligen tämligen väl till mods.

Viktiga SLP
Ibrat tem-Ugrit ran-Tiros
Faunklanen Tiros klanäldste, gammal, delvis klok, och ganska tankspridd. Klädd i någon sorts 
mörkgrön morgonrock, delvis för att han hyser den oerhört felaktiga tron att det får honom att se 
värdig ut, delvis för att den är bekväm. Likt de flesta fauner har inte heller Ibrat någon större 
förmåga att planera framåt, utom i nödfall som när det handlar om dryckeskriser.
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SL-tips: Tappa gärna spåret i konversationen stundtals, men se till att få med det viktigaste. 
Ölförlusten ser han som oerhört sorglig, nästan så han börjar gråta.

Tisa tar-Ailrat ran-Tiros
Den unga faundamen som misstog Andus poesi för att vara skriven av Hari, och följdaktligen blev 
blixtförälskad i klanäldstens son, är en frodig (läs: lagom mullig) och glad kvinna.

Tisa kan RP hitta i Sarlinas och Tisas gemensamma boningstält, de är ju faktiskt systrar. Där håller 
hon tillsammans med sin mor Radra, som hon ber att gå ut när RP kommer på besök, på att pröva ut 
bröllopsklänningar. Hon blir  naturligtvis ledsen över att Hari skall ge sig av men antar att de bara 
skall ut på någon sorts svensexafirande. Ifall RP avslöjar att drycken är försvunnen blir hon väldigt 
upprörd och börjar närapå gråta.

Övriga fauner
Det finns gott om olika fauner i lägret, och det är för närvarande en febril aktivitet med att sätta upp 
olika tält och andra förberedelser. Nästan alla fauner är upptagna på ett eller annat sätt, men när de 
ser Hari är det lätt hänt att de släpper vad de har i händerna för att gratulera Hari, vilket kan leda till 
katastrof om man för närvarande försöker resa ett stort festtält! Dock har de inte tid att prata länge, 
utan återvänder snart till arbetet. Tips om vart de hittar vagnar och sådant får RP naturligtvis om de 
frågar.
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Scen 2: Upptåg i Ladreburg

Tre förslag finns till denna scen, beroende på SL's smak, och spelarnas rollspelsförmåga. Om de 
inte är så intresserade av rollspelande, utan pang på ger sig ut efter ledtrådar, så hinner de besöka 
alla barer, och då få tillräckligt med information för att dels stjäla vinet, och dels ta sig till 
Lillköping. Om de däremot (som de är tänkt) ägnar sig åt att festa i största allmänhet, så 
rekomenderas något av de två sistnämnda alternativen, för att scenariots tid skall hållas. Ett tips är 
att först berätta att de ser Den stegrande megadionen när de kommer till staden, det är en bra 
utgångspunkt, om de väljer det stället.

Förslag 1:
Låt dem gå igenom alla barer, och själva lista ut ett sätt att stjäla vinet. Vakten i förslag två kan de 
träffa på Grävlingen och björnen, och skummisarna i förslag tre kan de träffa på Törstige Togrits 
bar. I båda fallen måste de dock ta initiativ till kontakt.

Förslag 2:
Efter ett tags festande, så upptäcker de att en man i vaktuniform stirrar på dem. Om de börjar prata 
med honom är han butter och mumlar om sitt tråkiga jobb. Bjuds han på lite öl blir han genast mer 
munter. Han är vakt hos Epistor och vaktar hans vinkällare, men hatar sitt jobb. Om han blir 
erbjuden något kul (en barrunda/fest med faunerna, en inbjudan till bröllopet eller bara att ge 
Epistor en näsknäpp) så erbjuder han sig att fixa in dem i källaren. Det tar dock ett tags supande att 
få iväg honom och när de väl är på väg dit är de ganska dragna. Han drar med dem till Det 
vardrypande rövhålet där han bjuder på en öl. Den smakar så illa att de blir nyktra tillräckligt länge 
för att ta sig till Epistor's källare och för honom att avlösa den dåvarande vakten. Väl inne insisterar 
han (om inte de kommer på idén) att festa på lite vin innan de tar tunnorna. Vakten däckar efter ett 
tag och är omöjlig att väcka. För att stressa dem kan Kunlega känna att någon är på väg.

Förslag 3:
När RP raglar omkring ute i natten, så möter de fyra rånare, med säckar, kofötter och annat tjuvigt. 
Om RP tilltalar dem, så frågar de skämtigt om RP vill följa med på en fest. Om RP pressar dem, och 
inte följer med direkt, så berättar de att de skall råna Epistors vinkällare på värdefulla viner, och att 
de behöver någon som håller vakt. Rånarna klubbar ner vakten, och naturligtvis slutar även detta 
alternativ i ett fylleslag i Epistors källare.

Undersökningar/Barrundor:
Den ordning i vilken barerna kommer här nedan är snarare en klassificering av ställenas "tjusighet", 
än ett förslag till i vilken ordning RP bör besöka ställena.

Imperatix Aurum
De blir visade i dörren, och blir spefullt rådda att uppsöka baren “Det vardrypande rövhålet”. “Det 
är mer i er klass” säger vakten.

Videkuns salonger
Bamdur kan komma in om han drar lite tjusiga fraser på Azuli. Andus kan komma in genom att 
hävda att han är underhållningen för kvällen (om han visar något tjusigt instrument) Båda blir 
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utkastade efter någon minut om de kommer in. De hinner bara göra något kort. Om de frågar efter 
fint vin, blir de hänvisade till Onetor, eller Imperatix Aurum, där han håller till.

Värjan och sextanten
God chans till slagsmål. Även om det kan gå bra för dem i början, får de ganska snabbt spö och blir 
utkastade. I övrigt ganska lugn stämning, inte så party. Arktos kan berätta om underbart minotauröl 
från Kopaikos. (Fast RP vet ju att minotauröl inte är mkt att hurra för. “Det enda som kan jämföras 
med Arki är Lillköpingsbrygd, men det finns inte att få tag på i hela stan efter att jag tömt den här 
bägaren. De måste ha problem där på bryggeriet. Vill ni smaka en klunk?” Det är naturligtvis 
supergott och kan användas som jämförelse när de får smaka Arki. Det är ju samma dryck!

Den stegrande megadionen
Gott om bönder, fauner och öl. Hög partystämmning. De kan få reda på av de bönder som sköter 
öltransporter från Lillköping att det inte kommit någon på länge.
Det är även här de kan övernatta till rimligt pris.

Grävlingen och björnen
Här kan de träffa en missnöjd vakt, som gärna vill blåsa Onetor. Han erbjuder sig att “vara vakt” 
över källaren, medan de snor vinet från hans källare.

Törstige Togrits bar (läskigt ställe fullt av skummisar.
Här kan de träffa ett gäng skummisar som kan berätta för dem att de tänker bryta sig in i Epistors 
källare efter vin. De kan låta RP följa med och få sina tunnor, om de håller utkik. Här kan Kunlegas 
mentala perception vara till stor nytta.

Det vardrypande rövhålet
Bartendern skryter med att de köper deras öl från Lillköping. Notera att han aldrig säger 
Lillköpingsbrygd. Den smakar vidrigt. Om du vill kan du beskriva den tjusigt, som en somelier 
beskriver ett vin, t.ex.: Den har en arom av urin, smakar lätt uppblandad med vatten, konsistensen är 
lätt grynig, med små gruskorn.

Efterspel: 
De flyr/reser från Ladreburg, mot Lillköping.
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Scen 3: Ut på öljakt!

Förspel:
På väg mot Lillköping har det börjat regna ordentligt, och molnen förmörkar himlen oberoende av 
om det är dag eller natt, och RP är en smula genomfrusna. I det vidonska kullandskapet de färdas 
genom finns det dock inte mycket att ta skydd under, så det är lika bra att de fortsätter. När de 
anländer till Lillköping så varierar det ju lite beroende på vilket håll de kommer från vad de ser, 
men förutsatt att de tagit den mest vettiga vägen från Ladreburg (en dryg halvdags marsch) så bör 
de anlända söderifrån längs landsvägen. Ifall det är dag lyser det i speceriaffären, vilket är det 
närmaste etablissemanget. Både dag och natt lyser det dock hos de båda barerna, som bör verka 
inbjudande för ett gäng förfrusna och genomvåta fauner.

Scenen:
Då RP är på jakt efter Lillköpingsbrygd vore det naturligt ifall de tog sig för att fråga om detta, t.ex. 
inne på barerna ifall de dristar sig in dit för att få sig värme, eller att de vänder sig direkt till 
bryggeriet.

Barerna är befolkade både dag och natt, eftersom bryggeriet just nu inte har någon färdigbryggd 
öl/det är några dagar kvar tills nästa ölleverans. Om de frågar kring på Den halvfulla ölsejdeln blir 
de informerade att de får vända sig till bryggeriet ifall de vill ha någon öl, men att de nog ska räkna 
med att det inte finns nån tillgänglig eftersom det var ett tag sen senast det var öl på gång.. På Den 
halvtomma ölsejdeln känner de tidigt av den tryckta stämningen och kan utan några större 
bekymmer få ur personerna där att det är något lurt med bryggeriet. Vad det är vet de inte, men att 
det ibland kvällstid kommer mystiska leveranser är allmänt känt. Att det inte producerats någon öl 
där på sistone misstänker de beror på att den giriga Onetor vill få upp priserna. Att Onetor inte är 
hemma, och att herrgården står tom sånär som på ett par tjänare är också allmänt känt.

Vid bryggeriet kan de, ifall de tar sig dit dagtid då det är stängt nattetid, träffa på förmannen Nilfran 
som bestämt avvisar RP, säger att de kom vid fel tid och att de måste vänta minst en vecka ifall de 
skall ha ölet, vilket RP naturligtvis inte har tid med. Han tipsar dem även att prata med Onetor, som 
dock inte är hemma för tillfället utan kommer hem först om ett ospecifierat antal dagar.
Ifall de bryter sig in i bryggeriet under natten finner de att tankarna är tomma, och det finns inget öl 
att få då de sista leveranserna gått några veckor innan. I bryggerirummet finns det även en hög med 
brutna tunnor, det är i dessa tunnor som Arki, det minotauriska ölet, anlänt i. Tunnorna är dock 
omärkta, då minotaurerna saknar skriftspråk. På ena väggen sitter ett kvitto från senaste 
arkileveransen, vilket återfinnes i form av ett handout RP kan ta del av.

De kan även utan större besvär bryta sig in i Onetors herrgård, då antalet tjänstefolk inte är särskilt 
stort. Därinne kan de på övre våningen, i Onetors arbetsrum, hitta ett papper där han räknar på 
omkostnader för fabriken, se Handout. För övrigt finns det gott om silverbestick, och fina ljusstakar 
för en klåfingrig Sarlina att ta för sig av i huset. De får dock tänka på att smyga för att inte väcka 
tjänstefolket, ifall de är där på natten. Om tjänstefolket stöter på dem blir de utkastade, och om de 
bara knackar på blir de avvisade. Uppmuntra möjligtvis RP att komma på fiffiga sätt att ta sig in.

Efterspel:
RP har förhoppningsvis nu fått upp spåren mot Kopaikos och beger sig ditåt, cirka två 
dagsmarscher från Lillköping.
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Viktiga SLP
Fete Nerut
Finnes dagstid i sin affär där han säljer standardgrossistvaror till överpris, och på kvällstid på Den 
halvfulla ölsejdeln. Fet som få, ser ner på nästan alla andra i Lillköping utom möjligtvis Onetor. Om 
RP möter han i affären vill han gärna sälja dem diverse saker, men i baren vill han vara ifred och är 
ointresserad av att “prata med ett gäng lilleputtar”.

Förmän på Den halvfulla ölsejdeln
Allmänt snobbiga, vill inte gärna prata med fauner. Avslöjar inget om konspirationen.

Silfran
En av förmännen på bryggeriet, och den enda som är där dagtid i nuläget då det inte produceras 
någon öl just nu. Kvällstid är han dock och slappar på baren

Sutran
Den halvtomma ölsejdelns tanige bartender, som välkommnar långväga gäster och hoppas att de vill 
stanna över natten. Är väldigt intresserad av att höra nyheter och skvaller. Hänvisar till bryggeriet 
om de vill ha öl. Ölet han säljer hävdar han envist att det är Lillköpingsbrygd, även om det smakar 
vämjeligt och blaskigt. Detta stämmer ju, och han borde ju själv veta vart han får ölet från, men det 
är få som tror honom och när han frågar gästerna (RP) ifall de skall ha sig ett stop eller två är det 
möjligt att någon gäst på baren säger emot.

Minotaurerna på Den halvtomma ölsejdeln
Ett gäng minotaurer som beklagar sig över att det står still på bryggeriet, då det påverkar deras 
löner. De arbetar som grovarbetare i lastavdelningen och känner inte till mycket mer om bryggeriet 
än just den avdelningen. Om de får höra att RP söker öl, tipsar de gärna om ölet från Kopaikos som 
är legendariskt inom minotaurkretsar, men har ett dåligt rykte bland människorna.

Sl-Tips: Talar grötigt.

Tjänarna hos Onetor
Enkelt klädda människor, fem till antalet, som sköter om Onetors boningshus. Sover om natten, 
pysslar med disk, städning och andra sysslor under dagen. Avvisar RP om de knackar på eftersom 
Onetor inte är hemma, säger att han kommer hem om ett par dagar. Om de ertappar RP i huset 
försöker de slänga ut RP.
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Scen 4: Sluta tjura!

Förspel:
När RP kommer dit, betona hur storslaget vackert, men ändå kargt det är. Det är tyngre att andas här 
uppe, och tittar man mot klippkanten får man svindel. Minotaurerna är inte intresserade av RP, och 
om de börjar snacka om öl, så hänvisas de till Eron. Han tar emot dem, men tappar snabbt intresset 
för dem, när de säger hur lite de vill ha. 

Scenen:
På väg ut ur hövdingahyddan möter de Nikias som hört samtalet. Han är generad och stammar, men 
kommer till slut till saken. Han erbjuder dem det öl de vill ha, om de kan hjälpa honom att fånga 
Panþera. Han insisterar också på att Panþera inte får känna till dem.
Hur de gör detta är upp till dem. Om de helt saknar fantasi kan du hinta om att de har en expert på 
att vara macho, en expert på kärleksballader och en expert på stil och smak. Vilket/vilka sätt de än 
väljer kommer Nikias till en början att vara hopplöst klantig. Om inte RP kommer på det, så 
kommer han att generat insistera på att öva med Sarlina. Han kan t.ex. säga “Men jag måste öva 
först på något sätt.” osv. Om RP har lagt ner lite själ i att öva honom kommer Panþera att falla i 
hans armar, så fort han förför henne med RP's alla knep.

Efterspel:
Han kommer att ursäkta sig från Panþera, gå med RP till bryggeriet, slänga X tunnor Arki i floden, 
och tacka för hjälpen. RP traskar ner, och plockar upp tunnorna som ligger i näten vid flodstranden.

Viktiga SLP

Eron
Hövdingen är en normallång minotaur på 2,5 meter, men ganska fetlagd. Han går klädd i stora 
pälsar. Han är ständigt omgiven av två biffiga livvakter med hillebarder och är ganska nedlåtande 
mot icke-minotaurer.
SL-tips: Talar grötigt och kortfattat, är ointresserad av RP.

Nikias
Hövdingasonen är väldigt lik sin far, men saknar hans fetma. Till skillnad från Eron är han dock 
oerhört blyg. Han har länge varit förälskad i den väna Panþera, men har ingen aning om hur han 
skall förföra, eller åtminstone våga tala med henne. Om någon (läs Bamdur) frågar hur han är klädd: 
Han är klädd i ett gammalt, malätet megadionhuds-höftskynke, och har ett gulnande tygskynke runt 
torson, och en lappad fårmantel. I sin hydda har dock familjen ett stort förråd av pälsar (får, 
megadion, grävling, bäver, skunk m.m.) och tyger (ull, i färgerna: grönt, brunt, grått, svart och 
massa nyanser av dessa). Om någon (läs Andus) frågar om han kan spela något instrument, så visar 
han ivrigt att han kan hålla en enkel rytm (alltså slå med en hand på den med någorlunda jämna 
mellanrum. Demonstrera!) på en handtrumma.
SL-tips: Talar snabbt och ryckigt och måste hämta andan ibland. Är nervös och pillar ofta på sin 
tapperhetsamulett.

Panþera
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En minotauriska som Nikias tillskriver i princip alla positiva egenskaper i världen på. Det är svårt 
för RP att avgöra, då kvinnliga minotaurer för en icke-minotaur, ser ut som en manlig med bröst.

Övriga minotaurer:
Alla ignorerar dem, eller hänvisar dem till hövdingen. Det är ingen idé att mucka med dem, då de 
alla är större och starkare. Behöver det tilläggas att alla minotaurer tränas i kamp med och utan 
vapen? De talar med grötig röst och arbetar antingen med att brygga öl, odla humle och vete eller 
med getskötsel.
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Scen 5: Bröllopsfest, eller?
Det är nu våra hjältar återvänder, förhoppningsvis med de önskade tunnorna i släptåg. Det är inte så 
mycket en scen som det är en sammanfattning av vad RP åstadkommit. Beroende på ifall t.ex. Hari 
gett sig i kast med Sarlina och dumpat Tisa eller inte varierar det hela väldigt. Nedanför ges ett par 
olika möjliga scenarion, men det är naturligtvis fritt fram att improvisera ett lyckligt eller snöpligt 
slut för RP.

Ingen fest utan dryck!
Ifall RP återvänder utan någon av den önskade drycken kommer gästerna bli oerhört upprörda över 
det torftiga bemötandet, festen blir en stel tillställning och ceremonin avbryts då Tisa brister ut i 
gråt och säger nej, när hon skall säga ja, varvid brölloppet är över och Tisa singel igen till Andus 
glädje måhända?

Brud utan brudgum!
När RP återvänder har Hari och Sarlina slagit sig samman, och Hari dumpat Tisa som blir 
förskräckt och ledsen, och Hari får till en början ärkefiender bland Tisas närmaste släkt (exklusive 
Sarlina). Situationen räddas dock då Andus tar chansen att trösta Tisa och visa sig vara en mycket 
lämpligare man.

Detta är det så att säga ”lyckliga” slutet för alla involverade.

Tidernas fest!
RP återvänder med den önskade drycken i släptåg, och bröllopsfesten blir den röjigaste och 
helgalnaste som klanen Tiros någonsin varit med om. Andus gråter en skvätt, men har fortfarande 
hjärtesorgen att sjunga om.
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Karta över området
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Kvitto på mottagen leverans
Dagens datum: 55:e dagen i Lärkans årstid
30 stk tunnor Arki, bryggt i Kopaikos

Underskrift: X

                                                                                                            

Omkostnader och förtjänster för Lillköpingsbryggeriet, anno 1:a dagen i Svanens årstid
Kostnad för 1 tunna Arki från Kopaikos: 67 sekiner
Försäljningspris för 1 tunna Lillköpingsbrygd: 300 sekiner
Kostnad per tunna för tömning och pånyttfyllning på fat med Lillköpingsemblem: 20 sekiner
Förtjänst per tunna: 300-67-20=213 sekiner
Tunnor per leverans från Kopaikos: 30 stk
Kostnad för frakt per leverans: 100 sekiner
Förtjänst per leverans: 30*213-100=539 sekiner!

Underbart, men det ska nog gå att bli ännu rikare!
Plan för närvarande: Skjuta upp framtida produktion för att pressa upp priserna, plus pressa ner 
priserna på Arki så minotaurerna får mindre del av kakan. Detta bör leda till ökad lönsamhet i  
längden!
Ölleveransen ifrån Kopaikos som anlände den 55:e dagens i Lärkans årstid blir således den sista  
på ett tag. Under tiden ska jag nog ta mig en tur till Ladreburg för att umgås i societeten ett tag.
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Andus tem-Adrat ran-Tiros
Utseende:

Du är en präktig, och ytterst maskulin faun i dina bästa år. 
Med dina 42 kg i vikt och 1,58 m i längd är du en tämligen 
normalbyggd faun. Din frisyr är av faunisk standardsnitt och 
inte tillnärmelsevis lika uppseendeväckande som ditt ansiktes 
hårväxt. Denna är arrangerad i en välansad lång mustasch 
som sträcker sig ut mot kinderna, och ett decimeterlångt 
tvinnat pipskägg som tenderar imponera på damer i ditt 
sällskap.

I egenskap av underhållare finner du det viktigt att klä dig 
pråligt, i kläder som sticker ut i folkmassor. Inte 
nödvändigtvis smakfullt, då du anser dig stå över petitesser 
som god smak, men färgrannt och fransigt. Din ekonomi 
tillåter inte så många klädombyten så du håller dig huvudsakligen till dina skrikigt grön och blå-
randiga fransbeprydda väst, gul kråsskjorta med blombroderingar under vilket du till sist täcker dina 
finkammade ben med en lila kilt.

Historia:
Född som son till Adrat och Radra, högt respekterade medlemmar av faunklanen Tiros, har du 

ofta kännt att du haft mycket att leva upp till. Detta har du dock aldrig brytt dig särskilt om ty du 
revolterade tidigt mot dina föräldrar och begav dig ifrån familjens trygga hamn vid ung ålder. De 
spridda jordbruksysslorna som klanen huvudsakligen livnär sig på har aldrig tilltalat dig och istället 
bestämde du dig tidigt för att ägna dig åt de ädlare konsterna, gyckel och bardkonst såg du som ditt 
kall i livet.

Väl på egna ben lyckades du ansluta dig till ett gyckelsällskap som reste runt i Vidonia för att 
uppträda på marknader och basarer. Som enda faun i sällskapet fick du ofta till uppgift att spela 
panflöjten, vilket du naturligtvis hatade då du såg det som diskriminering att behöva spela på ett för 
fauner så stereotypiskt, och dessutom tråkigt, instrument. Du ville hellre bryta mot normerna och 
gjorde detta genom att istället gå över till den enligt dig mycket mer sensuella och förfinade 
tvärflöjten. Då du dessutom vägrade klä dig i plagg som matchade de övriga i sällskapet så blev du 
snart utkastad ur sällskapet, något som du mest ser som deras förlust. Du hade redan lärt dig 
tillräckligt med gyckelkonst för att klara dig på egen hand, och sedan dess har du även lärt dig 
traktera lutan för att kunna stämma upp till kampsång. Sen dess har du aldrig befattat dig med en 
panflöjt, och rent demonstrativt och provokativt har du svurit till dig själv att aldrig mer spela på det 
uttjatade instrumentet.

Sedan du bröt med gyckelsällskapet har du lyckats klara dig någorlunda på egenhand, utan att 
behöva kompromissa med dina konstnärliga ambitioner. Du har aldrig stannat särskilt länge i någon 
utav alla de städer du färdats genom, delvis av rastlöshet, delvis för att du med dina ibland lite väl 
kontroversiella socialistiska kampvisor har haft en tendens att göra folk upprörda. Att du ser det 
som ditt mål att få till en samhällsomstörtning ligger dig inte heller i fatet, utom möjligtvis hos en 
del kriminella som du dock helst ej beblandar dig med.

Kynne:
Du har höga tankar om din oftast starka moral, som dock är flexibel i vissa fall som när det gäller 
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ditt eget leverne. Men du kämpar gärna för den lilla människan och känner att det är viktigt att få 
med ett budskap i de sånger du sjunger.

Du känner dessutom en stolthet över att vara det svarta fåret i familjen och att sticka ut. Du är 
ensamvarg och trivs med det, om det inte vore för att du även har en olycklig förälskelse på ditt 
hjärta. Likt alla stora konstnärer och artister drivs du av Amors förbannelse, i ditt fall är det den 
unga faundamen Tisa som är målet för din tillgivenhet. Detta håller du dock hemligt och Tisa anar 
föga dina amorösa intentioner gentemot henne. Bara vid ett tillfälle, för några veckor sedan, har du 
försökt att ge uttryck för dina känslor, vilket dock slutade i katastrof. Du hade skrivit några 
kärleksdikter anonymt till henne som du hade smusslat in i hennes föräldrars boningstält och 
placerat på hennes huvudkudde. Då Tisa upptäckte dessa misstog hon Hari, klanäldstens favoritson, 
som författare vilket blev inledningen till ett förhållande dem emellan.

Det går fort i faunsammanhang och nu, blott två veckor senare, har du bjudits hem till klanen 
Tiros urgamla lägerplats Grytet, där det stundar bröllopsfest mellan Hari och Tisa om två veckor. 
Du har fått till uppdrag att stå för underhållning under bröllopet, men har i hemlighet en egen 
agenda: Du tänker nämligen sabotera bröllopet, naturligtvis i hemlighet, för att om möjligt vinna 
Tisas hjärta i slutändan. Nu har du precis tömt Grytets dryckesförråd, borrat små hål i alla öl och 
vintunnor, och ljugit ihop en historia till klanäldsten Ibrat om hur du skulle gå och ta dig en sup och 
upptäckte att all dryck var försvunnen. Får se hur de kan få ihop en bröllopsfest utan alkohol! Fast 
du börjar redan känna ångest över att ha gjort något sådant mot medlemmar av din egen klan...

Typisk kommentar:
“Men förstår ni inte hur patricierna utnyttjar er, här som ni sitter och häller i er fint öl och vin 

där halva priset består av skatter till makthavarna, som i sin tur inte ger oss plebejer något! Sjung 
med i min sång, leve klasskampen!”

Relationer:
Hari

En gång i tiden din barndomskamrat, nu för tiden är han din rival om Tisas vurm. Detta visar du 
dock aldrig öppet utan du spelar med i alla vänskapscharader. Du finner det svårt att förstå vad Tisa 
kan se i Hari, en vårdslös faun som tvunget hamnar i slagsmål varje gång han dricker, kanske är det 
för att han är klanäldstens son? Och varför slåss han så mycket? Möjligen beror det på komplex 
över hans korta längd, vilken du gärna passar på att reta honom för då och då.

Bamdur
Haris äldre fosterbror är ett intressant faunexemplar. I egenskap av en 1,8m lång jätte som precis 

som du brytit sig loss från de traditionella fauniska jordbruksysslorna har han till fullo din respekt. 
Dock har han i sitt yrkesval av hårfrisör visat sig vara ytlig som få, och kan vara väldigt påfrestande 
med alla sina modetips. Allt handlar om det senaste modet när man pratar med Bamdur och det 
börjar gå dig på nerverna, kan han inte se de viktigare sakerna? Som de stora orättvisorna i världen?

Sarlina
Tisas lillasyster Sarlina tycker du är en trevlig tjej. Söt och smärt, dessutom kvicktänkt. Du 

beundrar hennes företagsamhet, den så att säga “omfördelning av rikedom” hon ägnar sig åt, och 
det sätt på vilket hon tar sitt öde i egna händer. Hon bleknar dock i jämförelse med sin yppigt 
fulländade storasyster då du alltid föredragit den sortens mer oskuldsfulla kvinnor. 

Kunlega
En gammal och klok gumma, klanäldsten Ibrats fru, dock är hon lite väl traditionsbunden för din 

smak. Hon vill säkerligen även sin son Hari väl vilket bör innebära att även hon står i vägen för dina 
chanser att vinna Tisas hjärta.
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Stats:
Styrka 6/2t Viljestyrka 9/3t Syn 7/2t+1
Uthållighet 9/3t Utstrålning 10/3t+1 Hörsel 11/3t+2
Smidighet 12/4t Bildning 2/+2 Lukt 4/1t+2
Reflexer 13/4t+1 Känsel 3/1t
Fingerfärdighet 14/4t+2 Smak 7/2t+1

Förflyttning 6m/runda Skadebonus -1 TÅL 24

Ålder: 24

Fördelar: Bundsförvanter(Faunklanen)
Nackdelar: Kortsiktighet, Hederskodex, Irriterande ovana (politisk)

Färdigheter:

Akrobatik 4t+2 (lindans, volter o dyl + allt man kan göra med spänst)
Dans 5t+2
Gycklare 6t+1 (jonglering, eldslukande m.m.)
Panflöjt 5t
Tvärflöjt 6t+2
Luta 6t
Orator 4t+1 (hålla tal)
Poet 4t+2
Sångare 5t
Festa 6t+2 (supa, sjunga o dyl)
Omärklighet 4t+1 (smyga, gömma sig o dyl)
Spänst 5t+1 (hoppa, klättra o dyl)
Övertala 3t
Slagsmål 3t+2
Språk <Termali> 9D/7D (tala/läsa och skriva)

Ägodelar: 
Tvärflöjt, luta, kläderna du bär och en liten dolk.

Pengar: 3 halvsekiner och 15 etruger(e)
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Bamdur tem-Ibrat ran-Tiros
Utseende:

Du väger 115kg och är 1,80meter lång, med fauniska mått 
en 2,2 meters bodybuilder. Ansiktet ditt är behagligt och dina 
händer och klövar är välvårdade. Du har ljusbrun hy, bruna 
ögon. Ditt ansikte håller du till skillnad från de flesta fauner 
slätrakat. Ditt ursprungligen svarta hår brukar du antingen 
slinga, eller färga om helt. Du håller det oftast axellångt, men 
byter ofta mellan olika konstfärdiga, men smakfulla frisyrer. 
Hornen har du enligt senaste modet från Freke: vässade. Du är 
noggrann med att varje morgon smörja in din benpäls med 
först mjukgörande fett, sedan vårdande kräm och slutligen 
parfymerad olja. Du går allt som oftast klädd i välskräddade 
kläder i fina tyger, till exempel en kråsskjorta, väst, gördel och 
trekvartsbyxor.

Historia:
Du vet inte vilka dina föräldrar är, då storfamiljen hittade dig som nyfödd vid vägen. Du var stor 

för din ålder, men dina ben och horn talade sitt tydliga språk, du var ju faun. Din styrka och storlek 
har alltid gett dig respekt, men bakom din rygg har rykten om att du inte bara har faunblod i dig 
cirkulerat. Detta har dock stävjats av Kunlega och Ibrat, dina fosterföräldrar. När du var liten 
umgicks du mycket med din bror Hari, och du var alltid den ansvarstagande av er två, även om det i 
princip inte säger någonting.

Klanen ran-Tiros är väldigt jordnära fauner, vars liv är centrerat till att hjälpa till på diverse 
jordbruk och förlusta sig med enkla nöjen. Du var dock aldrig funtad för detta, utan sökte dig redan 
som åttaåring till metropolen Gradjestad. Väl där trånade du efter alla vackra damer och stiliga 
herrar. Som icke-patricier och icke-människa hade du naturligtvis inte tillträde till de fester och 
palats där de fraterniserade, så du började följa efter pigor, pager, munskänkar och andra som 
arbetade åt patricierna. Till slut tog hovets frisör dig under sina vingar, och du fick städa och göra 
annat grovjobb åt honom. Det ena ledde till det andra, och du började agera lärling åt frisören. Din 
kreativitet och naturliga talang för modenycker gjorde dig uppskattad bland patricierna, och du 
närmar dig nu mästarbrevet. Det är bland patricierna du snappat upp tillräckligt av det klassiska 
språket Azuli för att föra enklare konversationer med dem.

Du har inte mycket till övers för den fauniska machokulturen, med snack om ballar hit och ballar 
dit, så du besöker bara storfamiljen och klanen vid större fester, då du gillar att festa faun-style. 
Tack vare din storlek har ingen öppet våga ifrågasätta ditt leverne som homosexuell patricierfrisör, 
utan du har alltid varit en respekterad del av klanen.

Kynne:
Du är en fullblodsfjolla, vars intressen omfattar allt ytligt, som mode och skvaller. Du är 

självupptagen och älskar att kommentera folks kläder, frisyrer och smycken. Du anser det vara din 
plikt som ägare av någon som helst smak. Oombedd ger du gärna förslag till förbättringar och 
förändringar de borde göra av sin stil. Ditt favoritsamtalsämne är mode och hårmode. Ditt sinne för 
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planering sträcker sig aldrig längre än till kläder och frisyr för morgondagen. Om ens dit.

Typisk kommentar: 
“Blå kejsardömet är sååå ute, alltså jag har sett allt, och jag inte imponerad, men Freke är sååå 
hett just nu. Gorgion ran-Mari är bara sååå rätt. Har du sett Deonella tem-Saše's hattar?”

Relationer:
Hari

Din fosterbror representerar den machokultur som du inte gillar bland fauner, även om du inte 
direkt ogillar din bror. Du ogillar dock hans sätt att festa, då han alltid blir förbannad på någon när 
han blir full, och älskar att slåss. Du älskar att reta honom med att spänna din välsvarvade kropp 
inför honom, då han är väldigt lättprovocerad, och har komplex för att han är kort och för att för att 
du är starkare. 

Andus
Hari må klä sig i första bästa kläder, men den här killen saknar helt smak! Att ha kråsskjorta till 

kilt, och dessutom gult till lila! Ew! Trots sina kläder är han faktiskt rätt snygg. Om du bara fick 
chansen att styla honom skulle han bli riktigt läcker. Du har alltid vart förtjust i musiker.

Sarlina
Den enda av typerna som närmar sig någon sorts känsla för stil är naturligtvis en brud, typiskt. 

Ni är kusiner, men känner inte varandra så bra. Hon verkar dessutom lägga ögonen på Andus, och 
det kan hon ju glömma. Han kaaan ju inte vara lagd åt kvinnohållet.

Kunlega
Du älskar din fostermor högt, men hon måste vara Vidonias tråkigast klädda faun. Förutom 

mänskobondmoror har du aldrig sett någon ha sitt grånande hår i knut. Hon borde spänna av mer.
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Stats:
Styrka 10/3t+1 Viljestyrka 9/3t Syn 10/3t+1
Uthållighet 11/3t+2 Utstrålning 8/2t+2 Hörsel 7/2t+1
Smidighet 10/3t+1 Bildning 4/1t+1 Lukt 4/1t+1
Reflexer 9/3t Känsel 6/2t
Fingerfärdighet 13/4t+1 Smak 7/2t+1

Förflyttning 6m/runda Skadebonus +1 TÅL 32

Ålder: 25

Fördelar: Bundsförvanter(Faunklanen), Överfaunisk styrka, Vacker
Nackdelar: Kortsiktighet, Irriterande ovana (kommentera folks utseende)

Färdigheter:

Bluffa 4t
Dans 4t+1
Etikett <Patricier> 4t+2
Festa 5t+2 (supa, sjunga o dyl)
Hantverk <Frisör> 6t
Köpslå 4t
Omärklighet 3t+2
Rida <Ponny> 3t
Slagsmål 3t+1
Språk <Azuli> 5C/0
Språk <Termali> 9D/6C(tala/läsa och skriva)
Spänst 3t+1 (hoppa, klättra o dyl)
Räkning 1t+1
Värdera <Kläder> 3t+1
Övertala 4t+1

Ägodelar: 
Komplett frisörsutrustning(tre saxar i olika storlekar, två rakknivar, hårkniv, pinnkam, klippkam, 
utredningskam, utkammningsborste, rundborste, dubbeltunnelborste, två mans- och två 
kvinnorperuker, fem hårnät, permanentspolar m.m.), fyra kläduppsättningar, varav ingen är direkt 
praktisk att resa i, två ponnys (en för dig, och en för packningen)

Pengar: 11 sekiner(s) och 2 halvsekiner
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Hari tem-Ibrat ran-Tiros
Utseende:

Dina 69kg och 1,54m gör dig till en väldigt kompakt 
faun. Din längd är till ditt stora förtret avsevärt kortare än 
normalt. Du är ett litet muskelpaket med, för en faunisk 
man, väldigt ordinär skägg- och hårfrisyr. Detta innebär 
halvdecimeterlångt tunnt svart hår och svart mustasch, 
samt skägg längs med undersidan av käken. Du går oftast 
klädd i en enkel skjorta och väst, samt kortbyxor. 

Historia:
Du föddes under våren, som det första riktiga barnet till Ibrat och Kunlega, även om fauner inte 

är så nogranna med om man är adopterad, oäkting eller vad man nu må vara. Du tillbringade din 
yngsta barndomstid med din adopterade storebror Bamdur, som alltid har varit den ansvarstagande 
av er två, även om det i princip inte säger någonting. Bamdur reste till storstaden när du var fem, 
men det fanns alltid gott om faunungar i storfamiljen att umgås med. Du började arbeta med det alla 
andra i klanen arbetade med, boskapskötsel och diverse arbete på gårdar, det var inget snack om 
det. Du tycker inte att det är något vidare kul och diskuterar det helst inte. Dock kan du inte förställa 
dig vad du skulle syssla med annars.

Du har säkert flörtat med alla brudar i klanen, men de brukar alltid göra slut efter ett tag med 
motivet “Du är inte som när vi träffades, skitstövel!”. En dag kom dock den yppiga Tisa och 
slängde sig i dina armar, och kysste dig. Du förstod ingenting, men hon var tydligen förälskad i dig, 
och hade fått en dikt som hon trodde var skriven av dig. Du som inte ens kan skriva! Det berättade 
du dock inte för henne, utan spelade med. Du visste inte att det fanns fauner som kunde skriva, 
eftersom det ju ändå inte är till någon nytta. Tisa bestämmde raskt att ni skulle gifta er. Ni 
bestämmde er för att bröllopet skulle ske nästa dag, men då grep din mor Kunlega tag i sakerna, och 
påpekade att inte en bråkdel av klanen skulle hinna samlas på den tiden, samt att de bara hunnit 
umgås i 10 minuter. För dig, liksom för de flesta fauner, är klanen den viktigaste sociala enheten, 
och du skulle aldrig kunna tänka dig att ha bröllop utan klanen. Minst fyra veckor behövdes, och nu 
har tre gått. Hela klanen är på väg till Grytet för firandet, hälften har hunnit komma redan.

Under tiden har du hunnit tröttna på Tisa. Hon är visserligen kortare än dig, vilket är väldigt 
skönt, men hon börjar bråka, så fort du flörtar med eller spanar in en annan brud. Sånt måste ju en 
fru tåla!

Kynne:
Du är så macho att du skiter ut macho när går på avträdet. Du älskar att arbeta utan skjorta, dra 

snuskiga vitsar, tävla i armbrytning, knäcka nötter med tänderna och annat manligt. På grund av din 
korthet känner du ett starkt behov av att hävda dig och din manlighet. Du gillar också att supa, 
dansa och flörta, men stör dig lätt på alla idioter, dvs folk som stöter till dig, tittar konstigt eller 
förolämpar din längd genom att vara långa. Barslagsmål är skitskoj, det ingår liksom i en fest. Du 
har en kort stubin och blir lätt förbannad, men slåss aldrig, utom när du är full. Du är oftast ganska 
pessimistiskt lagd, utom när du umgås med kvinnor, då du spänner på värsta förförarbältet och 
kvinnor faller ofta för dig, trots (eller tack vare) din hårdföra stil och brist på charm. One-liners är 
ditt mått på charm.
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Liksom de flesta fauner är du väldigt impulsiv och ganska snabbtänkt, men värdelös på att 
planera.

Typisk kommentar: 
“Tjena bruden, dina kläder skulle se bra ut i en hög brevid min säng. Nähä, men har du sett mina 

muskler? Jag vet vad du tänker: 'Skulle han klå en minotaur i armbrytning?'.”

Relationer:
Bamdur

Du irriterar dig väldigt mycket på Bamdur. Han är längre och starkare än dig, vilket är väldigt 
provocerande. Om du skulle påpeka för honom hur mycket mer man du är än honom, skulle han 
bara titta ner på dig. Bara det, du hatar när folk tittar ner på dig. Även om du inte gillar Bamdur, så 
skulle du alltid ställa upp för honom, ni kommer ju från samma klan.

Andus
Ni är polare sedan barnsben, och har alltid gillat varandra. Ni lekte ihop som små, slogs när ni 

blev större och tävlade om samma flickor när ni blev äldre. Ni har ofta varit de bästa vänner, men 
ibland också de värsta fiender. Men, ni delar det typiska faundraget att snabbt glömma, och inte 
vara långsint. Trots att ni följer olika kall här i livet trivs ni alltid ihop.

Sarlina
*Busvissling*, vilken brud! Du skulle verkligen inte tacka nej till Tisa's lillasyster. Hon är grymt 

snygg! Typiskt att man alltid skall upptäcka sånt innan bröllopet, lillasystern är alltid snyggare, eller 
tja än är det ju inte för sent ännu. Tisa skulle nog inte bry sig om jag tog mig ett litet tjuvnyp med 
hennes syster, eller?

Kunlega
Du drar inte jämt med din morsa. Du tycker hon är en kärring som jämt skall tjata om att tänka 

efter före, och andra dumma ordspråk. Det är inte så att ni hatar varandra, men ni har alltid olika 
åsikt om saker och ting. Du önskar för det mest att hon inte lade sig i hela tiden. Kan hon inte sköta 
sitt eget liv? Du vet dock att du alltid kan räkna med hennes stöd om något skulle krisa sig, och vice 
versa. Klanen är ju trots allt det värdefullaste ni har. Det är liksom inget att diskutera, det bara är så.
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Stats:
Styrka 8/2t+2 Viljestyrka 11/3t+2 Syn 7/2t+1
Uthållighet 10/3t+1 Utstrålning 9/3t Hörsel 8/2t+2
Smidighet 12/4t Bildning 1/+1 Lukt 6/2t
Reflexer 12/4t Känsel 4/1t+2
Fingerfärdighet 11/3t+2 Smak 9/3t

Förflyttning 6m/runda Skadebonus ±0 TÅL 28

Ålder: 23

Fördelar: Bundsförvanter(Faunklanen) 
Nackdelar: Kortsiktighet, Kort stubin, Fattig, Flörtig

Färdigheter:

Bluffa 3t
Boskapsskötsel <Får> 4t+1
Boskapsskötsel <Ko> 4t+1
Boskapsskötsel <Mula> 4t+1
Boskapsskötsel <Gås> 4t
Boskapsskötsel <Ponny> 4t+1
Boskapsskötsel <Get> 4t+1
Boskapsskötsel <Åsna> 4t+1
Dans 5t+1
Dolk 4t (inkluderar långdolk)
Ducka 4t+1
Festa 7t+1 (supa, sjunga o dyl)
Köpslå 4t+1
Omärklighet 4t (smyga, gömma sig o dyl)
Slagsmål 4t+2
Språk <Termali> 9D/0 (tala/läsa och skriva)
Spänst 3t (hoppa, klättra o dyl)
Köra vagn 2t+2
Värdera <Nyttodjur> 3t+2
Övertala 3t

Ägodelar:
Långdolk, Kläder

Pengar: 2 sekiner(s), 1 halvsekin och 7 etruger(e)
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Kunlega tar-Lartes ran-Tiros
Utseende: 

Som klanäldstens fru känner du att det är viktigt att 
klä dig på ett sätt som uttrycker den fauniska kulturen, 
detta till skillnad från dagens unga faundamer som klär 
sig lite väl modernt för din smak. Ditt grånade hår är 
fastsatt i en knut i nacken, och huvudet är försett med 
huckle. Utöver detta bär du en traditionell vacker 
klänning med stor broderad kjol i många lager.

Historia: 
Som äldst i gruppen har du naturligtvis en lång historia bakom dig. Du föddes för 49 år sedan in i 

faunklanen Tiros, en klan vars vardagsliv är fokuserat kring att under årets årstider vandra från 
jordbruk till jordbruk och hjälpa till där det behövs. En gång i tiden, som ung faunflicka, minns du 
att du kunde vara lite av en plåga, rentav ett busfrö. Men detta var längesedan och inget man kan 
ana på dig nu. En sak som hjälpte dig i dina upptåg var att du föddes med mental perception. Detta 
innebär att du har ett sjätte sinne som uppfattar livskraft och själar. Du ser detta genom din själ och 
kan alltså “se” genom väggar och andra döda ting. Du kan uppfatta levande ryggradsdjur upp till 
100 meter bort. Då du aldrig fick möjlighet att gå i skola och utveckla förmågan, så använder du 
den mest för att orientera dig när det är mörkt, och att upptäcka om någon är sjuk. Ingen kan 
överraska dig med att hoppa fram, då du “ser” folk bakom dig.

Du har alltid, bortsett från de få rebelliska åren du hade under tonåren, trivts väl med de 
bondesysslor som anstår en medlem av klanen Tiros. För cirka 30 år sedan fick du upp ögonen för 
en ståtlig bock i klanen, Ibrat hette han och tycktes bemästra allt han tog sig för, bättre skördeman 
hade du aldrig skådat och ditt hjärta började slå hastigt i hans närhet. Aldrig har du varit så lycklig 
som den skördefestival då det äntligen blev ni två! Sedan dess har åren flytt förbi i hast, och livet 
har varit enkelt och trivsamt precis som du vill ha det. Ni har två söner, Bamdur och Hari, den 
äldsta varav ni adopterade då han hittades nyfödd och övergiven vid en väg. Sen den förra 
klanäldsten dog, för cirka 10 år sen, har Ibrat fått den nya titeln av klanäldsten och du trivs utmärkt 
med det anseende som följer av att vara klanäldstens fru, och det ansvar det innebär. Du tycker dock 
att Ibrat kunde ta det lite mer på allvar, och klä sig så att han ger uttryck för traditionell faunisk 
kultur, istället för att bara gå runt i den mörkgröna morgonrock han envisas att visa sig i så ofta.

För bara några veckor sedan fick du höra att en faundam, Tisa, fått Hari på kroken och att 
bröllopsklockorna skull klämta illa kvickt. Du lyckades resonera med dem och skjuta upp det hela 
några veckor så att du skulle hinna arrangera en ordentlig fest bröllops paret till ära. Festen skall 
hållas i Grytet, Tiros enda fasta punkt dit klanen brukar återvända för fester och högtider, och det är 
just nu endast en vecka kvar. De närmaste släktingarna har redan anlänt för att hjälpa till med att 
sätta upp tält och allt annat som behövs, måtte nu inget gå snett som kan förstöra det förestående 
bröllopet!

Kynne:
Du är till skillnad från de flesta fauner ovanligt eftertänksam, och planerande. De flesta fauner 

saknar nämnligen nästan helt förmågan till långsiktigt tänkande. Detta gör att du ofta uppfattas som 
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tråkig. Du är dessutom ganska förmanande till sättet, och tvekar inte att påpeka om någon har 
dålighållning, glömt tvätta händerna eller dylikt. Du tycker om ett enkelt liv och tycker det är dumt 
att krångla till det, fast en del stora fester är naturligtvis ett måste. Traditioner är viktiga för dig, och 
att bibehålla faunisk kultur så gott det går, detta trots att du oftare bedömmer folk efter deras 
livskraft snarare än utseende.

Typisk kommentar:

“Va?!? Du måste tänka på konsekvenserna, och då menar jag inte det som kommer hända under 
den närmaste minuten.”

Relationer:
Hari

Din ene son, en härligt levnadsglad faun i sina bästa år. Har alltid gjort dig stolt genom att hänge 
sig åt Tiros traditionella jordbruksysslor. Hari, ja han är sin far Ibrat upp i dagen, även om han är en 
bit kortare vilket stackarn ofta blir retad för. Dessvärre har han en ibland lite kort stubin, speciellt 
när han dricker, men han är ändå ett gott kap för den faundam som får honom på kroken. Nu tycks 
det som att det är Tisa som blir den lyckliga, och bröllopet stundar om blott en vecka. Du har givit 
bröllopet ditt välsignande, han kunde ju faktiskt valt någon värre som till exempel Tisas syster 
Sarlina.

Bamdur
Din andre son, och minst lika älskad som Hari trots att han är adopterad. Den store lunsen med 

de vackra ögonen, synd på klanens töser att han har en flicksjäl i sig. Till skillnad från Hari har 
Bamdur vänt sig ifrån klanens traditionella leverna och gett sig hån sin dröm om att arbeta som 
hårfrisör, och du är imponerad över hur långt han har lyckats ta sin dröm. Lite annorlunda men ändå 
älskad, och hur mycket han än försöker, så kommer du inte att gå ifrån din traditionella klädsel till 
förmån för någon frekisk modenyck!

Andus
En konstig filur du aldrig riktigt förstått dig på, men underhålla kan han iallafall. Lite väl 

konstiga kläder för din smak. Har avvikt från klanen för att ägna sig åt ett liv som gycklare, det kan 
väl ändå inte ses som ett riktigt arbete? Verkar inte ha den minsta förståelsen för tillfredställelsen 
hos en dags hårt handarbete. 

Sarlina
Tisas lillasyster, en ung och ettrig faundam som lämnade klanen vid låg ålder för att ägna sig åt 

ett tvivelaktigt leverne i diverse städer. Himla tur att Hari inte föll för den jäntan! Hon klär sig 
visserligen propert mestadels, och uppför sig som folk, men du vet allt att det lurar en tvivelaktig 
moral bakom dessa fasader.
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Stats:
Styrka 6/2t Viljestyrka 11/3t+2 Syn 7/2t+1
Uthållighet 7/2t+1 Utstrålning 6/2t Hörsel 9/3t
Smidighet 9/2t Bildning 10/3t+1 Lukt 7/2t+1
Reflexer 9/3t Känsel 3/1t
Fingerfärdighet 10/3t+1 Smak 9/3t

MEP/E 10/3t+1

Förflyttning 6m/runda Skadebonus -1 TÅL 20

Ålder: 49

Fördelar: Bundsförvanter(Faunklanen), Långsiktighet, Mental perception
Nackdelar: Åldrad

Färdigheter:

Bluffa 3t+1
Boskapsskötsel <Höns> 4t
Bryggare 5t (konsten att brygga öl)
Dans 4t+2
Festa 5t+1 (supa, sjunga o dyl)
Folkmedicin 4t+2
Omärklighet 3t+2 (smyga, gömma sig o dyl)
Matlagning 6t+1
Minneskonst 2t+1 (motsvarande läsa/skriva i skriftlösa kulturer)
Ledarskap 3t+2
Slagsmål 3t
Språk <Termali> 10D/0 (Tala/läsa och skriva)
Spänst 3t (hoppa, klättra o dyl)
Övertala 4t

Ägodelar:
Klänning(Se Utseende), och även en enklare utstyrsel bättre lämpad för att arbeta i.

Pengar: 8 sekiner(s), 3 halvsekiner och 15 etruger(e)
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Sarlina tar-Ailrat ran-Tiros
Utseende:

Du är en söt ung faunisk kvinna, med fina drag. 
Du väger 45 kg och är 1,53 meter lång. Strax under 
det normala för en 17-årig fauniska. Du har strax 
över axellångt, ganska tjockt svart hår som 
tillsammans med ditt huckle täcker dina små spetsiga 
öron. Du är liten och smärt, med brun hy och svart 
päls på benen, och små horn överst i pannan. 
Förutom huckle går du klädd i klänning och blus, 
båda med små dolda fickor och väl tilltagen 
urringning, allt i faunisk tradition.

Historia:
Du har varit lite av ett busfrö så långt du kan minnas, och minns hur du brukade göra det mesta 

för att göra det för faunklanen Tiros medlemmar så typiska nomadlivet mer spännande. 
Faunklanens huvudsakliga leverna består nämligen av att resa kring under året till olika jordbruk 
och hjälpa till med blandade jordbrukssysslor, som att skörda eller så. Detta tyckte du dock redan 
tidigt var extremt ointressant.

Du övertalades som trettonåring att följa med ett gäng fauner från klanen till en storstad vid 
kusten. Det lät toppen, och för att vara ärlig vågade du inte riktigt säga emot grabbarna som drog 
med dig. Trots att storfamiljen skulle sakna dig, så visste de att du var i goda händer, då lojaliteten 
inom faunklanen betyder mer än något annat. Mycket riktigt tog de väl hand om dig, och lärde dig 
allt en fattig i en storstad behöver veta (Det mesta var olagligheter, men vem bryr sig?) . Du blev 
nödd till att öva dessa nyvunna färdigheter ofta, då pengar ständigt tycktes försvinna oförklarligt. 
Oförklarligheten bestod av de fauniska traditionerna att festa natten lång så fort tillfälle ges. Att 
hålla i pengarna är inget du bryr dig om, livet är till för att levas, och om pengarna tar slut är det ju 
bara att sno lite mer.

Du har, sen du bemästrat tjuvkonsten till fullo, även kunnat klara dig på egen hand i världen och 
besökt och bestulit en hel del städer genom åren. Du har dessutom avverkat en del karlar under åren 
men ingen har varit bock nog att klara av din livsstil.

Kynne:
På de fyra år som gått sen du först lämnade klanen har du blivit en självsäker kvinna, som gärna 

ger sig in på äventyr och tokiga upptåg. Spänning är vad du lever på, och spänning får du mycket 
av. När du nån gång börjar få samvetsbetänkligheter över ditt tjuvaktiva leverne påminner du dig 
själv att du faktiskt bara omfördelar rikedomen på ett rättvisare sätt, och tack vare denna flexibla 
moral händer det ofta att du råkar få med dig värdesaker som inte tillhör dig när du är på ställen. Du 
snor dock aldrig ifrån medlemmar av din faunklan, Tiros!

Som det proffs du är ser du det naturligtvis som viktigt att vara ganska anspråkslös i många 
sammanhang och inte sticka ut, allt för att lättare obemärkt tömma överfyllda pengapungar. Du 
spelar gärna konflikträdd och naiv, beroende på situationen. Utöver detta så är du naturligtvis även 
lika impulsiv som alla andra fauner.
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Sammanfattningsvis: Är levnadsglad, och van att ta för sig. Speciellt av andras värdesaker.

Typisk kommentar
“Oj, nä jag vet inte hur den fina silverljusstaken kan ha hamnat i min ficka!”

Relationer:
Hari

Klanäldsten Ibrats ene son, en rolig snubbe, som lätt blir överaggro och crazy. En redig faunbock 
helt enkelt, rena rama drömmaken. Han är dessvärre förlovad med din syster Tisa, vilket knappast 
kan hålla i längden då Tisa knappast är lika festglad som Hari. Tänk om man kunde förföra honom 
på något sätt innan bröllopet? Han är visserligen lite kort, men det är ju bara urgulligt att se vilket 
komplex han har för längden.

Bamdur
Klanäldstens andre son, en riktigt vältränad jätte till faun, men jisses så fjollig han är!  Tipsar 

stup i kvarten om att du borde “byta hårschampoo, det där duger inte!” följt av genomgångar av alla 
de senaste modenyheterne från Freke! Ska alltid klä sig i de senaste kläderna också, förstår han inte 
att man måste klä sig oansenligt för att omärkt komma nära inpå folks liv, för att sedan ta för sig av 
deras fickpengar?

Andus
Inte så mycket muskler att tala om, men som bard måste han vara ett jäkla partylejon, även om 

han ibland verkar lite väl allvarlig. Han vet iallafall hur man underhåller med häftiga gyckelkonster 
och eldslukande, och sånt är alltid häftigt. Väldigt bra skenmanövrar föresten, skulle kunna 
uppehålla folkmassor för att underlätta rikedomsomfördelningar... Kanske skulle prata med honom 
om det?

Kunlega
Åååh, hon är såå tråkig. Liksom, hon är en sån där som skulle kunna tacka nej till en fest! Alltså, 

varför bry sig om morgondagen när en helkväll väntar? Nog för att hon är klanäldstens fru men 
ibland måste man ju tillåta sig själv att slappna av och göra något galet. Varför inte lossa på 
hårknuten?
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Stats:
Styrka 7/2t+1 Viljestyrka 8/2t+2 Syn 9/3t
Uthållighet 8/2t+2 Utstrålning 8/2t+2 Hörsel 10/3t+1
Smidighet 13/4t+1 Bildning 2/+2 Lukt 7/2t+1
Reflexer 12/4t Känsel 3/1t
Fingerfärdighet 14/4t+2 Smak 7/2t+1

Förflyttning 7m/runda Skadebonus ±0 TÅL 23

Ålder: 17

Fördelar: Bundsförvanter(Faunklanen), Snabb 
Nackdelar: Kortsiktighet, Fattig, Lättpåverkad(lättövertalad)

Färdigheter:

Bluffa 3t+1
Dans 5t+1
Festa 6t+2 (supa, sjunga o dyl)
Omärklighet 5t+1 (smyga, gömma sig o dyl)
Övertala 2t+2
Köpslå 2t+2
Värdera<juveler> 4t
Akrobatik 5t     (hoppa, klättra, lindans, volter o dyl)
Fickstöld 6t
Låsdyrkning 5t
Skugga 4t
Änterhake 4t+1
Dolk 4t+1
Kastkniv 4t+2
Ducka 4t
Slagsmål 4t+1

Ägodelar:
Dyrkar, Dolk, Klänning, Festklänning, Byxor och Skjorta
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